
)راه کارگر( سازمان کارگران انقالبی ایران            بيانيه کميته مرکزی  
    و تحرکات ائتالفی نيروهای سياسیباره بحران فروپاشی جمهوری اسالمی در 

 
شکست پروژه اصالحات؛ تصفيه های درون حکومتی؛ آگاهی مردم نسبت به اصالح ناپذیری 

 معيشتی و اقتصادی خامت بيش از اندازه وضعرژیم و رویگرداندنشان از اصالح طلبان؛ و
 اروپا در مورد نقض حقوق مردم؛تشدید سرکوب و خفقان ؛ خط و نشان کشيدن های اتحادیه

؛ وعواقب بر هم ریختن جغرافيائی توسط ایاالت متحده آمریکا و تهدیدات آنبشر؛ محاصره 
مزمن جمهوری اسالمی در  که جنگ عراق می تواند مقدمه آن باشد؛ بحران های -ثبات منطقه

لمللی را به بحران  رابطه مردم و حکومت؛ و درعرصه بين اسه عرصه درون حکومتی؛
 فرا رویانده؛ تقابل پائين با باال و قطبی شدن کل جامعه در برابر کل حکومت را  فروپاشی

 .سرعت داده اند
 در شرایطی رخ بحران فروپاشی رژیم اسالمی و شتاب قطبی شدن جامعه در برابر حکومت؛

فردای پس از این رژیم؛ می دهند که فقدان یک جایگزین بالفعل حکومتی و چشم اندازی از 
  فراخی را در پيش پای مردم برای پریدن از روی الشه نيمه جان جمهوری اسالمی ایجادحفرة

 .کرده اند
یم و تقابل  کلی از تالش برای مداخله در بحران فروپاشی رژدر این شرایط؛ شاهد دو دستة
 یکی از جانب جناح های حکومتی یاغير حکومتی طرفدار رژیم؛: جامعه با کل حاکميت هستيم

به قصد مهار بحران فروپاشی و آشتی دادن مردم با رژیم؛ و دیگری از جانب مخالفان رژیم و 
 .به قصد پر کردن خالء آلترناتيو و ایفای نقش در معماری نظام پس از جمهوری اسالمی

 با چالش های سرنوشت ساز درونی و بيرونی و مهار  مقتدر والیت مطلقه؛ برای مقابلهاحجن
 قلع و قمع بجز تشدید ارعاب و خفقان و سرکوب، تصفيه های درون حکومتی،بحران؛ راهی 

اردوی اصالح طلبان و کوتاه کردن دست آنان از امکاناتی که ممکن است سر پلی برای بروز 
 در حالی که بخشی از اصالح . هائی از مردم باشد؛ نمی شناسداعتراضات و تشکل الیه

بی شدن جامعه در برابر کل  ریزش نيروهای خود و قططلبان، با مشاهده شکست اصالحات،
کين به جناح صاحب قدرت  برای حفظ خود و نظام اسالمی راهی بجز تبعيت و تمحاکميت،
از نيروهای د ائتالف گسترده و فراگير بخش دیگری از اصالح طلبان به فکر ایجا نمی بينند،

 نيروهای مرسوم به الح طلبان، نيروهای در حال ریزش از اصاصالح طلب درون حکومت،
  وزنه ای برای  افتاده اند تا با گرد آوری نيرو، و استحاله طلبان خارج از کشور مذهبی،-ملی

 شمشير سرکوب  از یکطرف لبهبر یکه تازی جناح حاکم درست کرده،مقاومت در برا
  دیگر برای مشروطه کردن والیت مطلقه از طرفاران جمهوری اسالمی را کند سازند، طرفد

یک  مردم را چند صباحی دیگر به امکان پذیر بودِن فقيه فشار آورند، و با آزمودٍن آزموده،
 یک آلترناتيو  و باالخره با علم کردنوار سازند، اميدحکومت اسالمی معتدل و مداراگر،

 ایاالت متحده آمریکا را از فکر براندازی جمهوری اسالمی رونی برای قدرت مسلط کنونی؛د
عليرغم این که عقب نشينی های موردی ی جناح مسلط در برابر فشارهای . منصرف کنند

نشان می دهند که اقتدار این جناح شکننده است و در ) چه داخلی و چه بين المللی(سنگين 
 تناقضات آن وجود دارد، اما ماهيت حکومت دینی،ه  بقب نشينی هائیعواردی امکان تحميل م

 و از همه عریان تر و ربه محتوم شکست پروژه اصالح رژیم، تجذاتی جمهوری اسالمی،
 از هر نوع و شکلی از - بخصوص زنان و جوانان- بيزاری اکثریت عظيم مردم ایران،گویاتر



 "تی بيشتر از ائتالف اهدافش دست پيدا کند؛ بخ برای آن که چنين ائتالفی به حکومت دینی،
 .باقی نمی گذارند که از پشتوانه توده ای عظيمی هم برخوردار بود" دوم خرداد
 فعًال در - به دالئل روشن- و تحرکات ائتالفی یارگيری هامخالف جمهوری اسالمی، در قطب 

 .خارج از کشور است که امکان بروز دارند
بند  جرأت می یاایگزین بالعفل و مقبول برای مردم، بخاطر فقدان یک ج که تنها-سلطنت طلبان

  خود را روسفيد بنمایانند و در این خالء روی غریزه ترجيح از روسياهی مفرط رژیم اسالمی،
 بخصوص با تهدیدات و محاصره کامل ایران توسط بدتر حساب باز کنند در این اواخر،بد به 

 خواب احيای فغانستان و شایعه بازگشت ظاهرشاه، شدن سناریوی اایاالت متحده آمریکا و پياده
 به تقالها و تحرکات سياسی و تبليغاتی خود شدت داده  در ایران را قابل تعبير پنداشته؛سلطنت

 اما روی حمایت ها و  افغانستان شنيده بودند بور شدند، آنان اگر چه از بوی کبابی که از.اند
 و روی اثرات و صهيونيست ها بعنوان عامل خارجی،ا پشتگرمی های امپریاليست ه

سرنگونی طالبان در افغانستان توسط آمریکا بر افکار عمومی بخشی از جمعيت ایران بعنوان 
در پی آن اند که ضمن منع " امروز فقط اتحاد"آنان با شعار. یک زمينه داخلی حساب می کنند

گير ملی را زیر  یک اتحاد فراطنت در ایران،کردن مردم از اندیشه در باره گذشته و آینده سل
پرچم رضا پهلوی شکل دهند و اپوزیسيون جمهوری اسالمی را به فرش قرمزی زیر پای 

منتشر کرده " ميثاق با مردم "آنچه اخيرًا رضا پهلوی با عنوان. مدعی تاج و تخت تبدیل کنند
 مفرط جمهوری اسالمی،ی  دفاعيه ای است از نظام پيشين و تبرئه آن در سایه پلشتاست،

دند از موضع حق به محکوم کردن ضمنی مردمی که انقالب کرده و آن رژیم را به زیر کشي
 و دعوت برای ندامت و جبران آن خطا؛ از طریق اعتماد کردن به وعده جانب و طلبکار،

 .هائی که او برای آینده می دهد
از رسانه های کالن و پول بی رداری  برخوباطات و تکيه گاه های بين المللی،عالوه بر ارت

 مکن ها را برای سلطنت طلبان ممکن، و دشواری ها را آسان می کنند، پاره ای از نامکران،
وظيفه . امکاناتی که اپوزیسيون دمکرات و مترقی رژیم؛ در وضعيت پراکندگی فاقد آن است

لطنت طلبان خاتمه نيروهای سياسی کمونيست؛ دمکرات و مترقی با دست رد زدن به سينه س
 . نمی یابد

 به موازات  یک اصل پایه ای برای حاکمت مردم،ترویج جمهورمردم و جمهوری بعنوان
ه رژیم گذشته  بخصوص برای نسلی ک- ماهيت سلطنت طلبان و مقاصد آنانافشای همه جانبه

 . ضرورت و اهميت بسيار دارد-را تجربه نکرده است
ساخته " ه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبیجبه" به نوبه خود یکمسعود رجوی،

 عزم و توان خواسته است که با پيوستن به آن،" نيروهای آزادیخواه و استقالل طلب "و از همه
ه دعوت به تشکيل جبه. بگذارند" آزمایش"خود را در همبستگی برای سرنگونی رژیم به

فی است به شکست شورای ملی  در درجه اول اعتراهمبستگی ملی برای سرنگونی رژیم،
در درجه دوم اعترافی است به بن بست . مقاومت که قرار بود کار همين جبهه را بکند

استراتژی نظامی مجاهدین که قرار بود تهران را بدون کمک دیگران با ارتش آزادیبخش اش 
 ارائه چنين طرحی حکایت از یک بن بست غير قابل حل با امکانات و مکانيسم های .فتح کند

درونی دارد که سازمان مجاهدین را عليرغم اکراه استراتژیک اش ناگزیر از رویکرد به 
 نظامی -در پناه و در خدمت دستگاه امنيتیسازمان مجاهدین که سالها بود . بيرون کرده است

 حاال که رژیم صدام حسين در معرض جنگ و گير شده بود، در عراق زمينرژیم بعث،



ت تروریسم دولت آمریکا قرار سرنگونی قرار گرفته و خود سازمان مجاهدین خلق هم در ليس
 اساسًا موجودیت خود و بخصوص رهبری اش را در خطر می بيند و این در شرایطی دارد،

 نه مردم ایران باقی گذاشته است،است که نه یک بند انگشت جا برای خود در افکار عمومی 
 به راحتی در کشورهای خاطر قرار داشتن در ليست تروریسم،رهبری و دم و دستگاهش را ب

دیگر پذیرا خواهند شد؛ نه امکان خواهد داشت که با ارتش صدام ساخته اش به کشور دیگر 
و موضوعيت از شورای ملی مقاومت هم جز اسمی باقی نمانده و موجودیت . اساب کشی کند

در چنين وضعيت وخيمی که سازمان مجاهدین در حلقه آتش گير . اش را از دست داده است
 فراخوان به یک  ا با سرنوشت صدام حسين رقم بخورد،کرده و سرنوشت اش می رود ت

 چيزی بجز فراخوان برای ایجاد یک ،"ملی برای سرنگونی استبداد مذهبیجبهه همبستگی "
ی که این جبهه به  تا با اعتبار و مشروعيتا سازمان مجاهدین خلق نيست،جبهه همبستگی ملی ب

یت  مورد قبول و حماآن اعطا می کند، خود را نه یک سازمان تروریست، بلکه سياسی،
 وانمود کند و با -البته ستون فقرات جبهه اپوزیسيون و صد -اپوزیسيون آزادیخواه و دمکرات

همبستگی را سپر خود کرده و جان از مهلکه به در برد؛ و  هم در چنگ عراق جبهه این ترفند،
هم در افکار عمومی مردم ایران تصویر چرکين خود را بشوید و با سواری گرفتن از 

دون اعالم شکست شورای ملی  ب اما فراخواندن به تشکيل جبهه،.اپوزیسيون؛ به حکومت برسد
رنامه  لغو ب انحالل دولت موقت، فراخوان به همبستگی برای سرنگونی رژیم بدونمقاومت،

 محور کردن جدائی دین از دولت و سرنگونی استبداد دینی های آن و غزل رئيس جمهوراش،
؛ فراخواندن به یک ائتالف تازه بدون انتقاد از "جمهوری دمکراتيک اسالمی"بدون پس گرفتن

ح و تاکيد بر  تصری منجر به شکست ائتالف پيشين شدند، و برعکس،ساختار و روش هائی که
 به خودی خود ترفند یبندی به همه آن روش ها و منش ها،ابقای همه آن نهادها و ساختارها و پا

بودن این فراخوان را رسوا کرد و ثابت نمود که طرح چنين جبهه ای محصول هيچگونه تغيير 
 سياست است برای نجات همان ساختارها و نهادها و" تاکتيکی"و باز بينی و نقد نبوده؛ بلکه

 با بی اعتمادی و بی اعتنائی عمومی روبرو شد ن فراخوان همانطور که شایسته بود،ای. ها
 که تاکنون در ادبيات مجاهدین بخاطر " آزادیخواه و استقالل طلب ایراننيروهای سياسی"و

آزمون ظرفيت "عضویت نداشتن در شورای ملی مقاومت؛ وجود خارجی نداشتند؛ در
پاسداران "و به" اضداد مقاومت"ن مردود شدند و دو باره مثل سابق بهبا مجاهدی" همبستگی

 !تبدیل شدند" رژیم خمينی
ل دمکرات و غيره در خارج  سوسيا، ليبرال، دمکراتر طيف گسترده جریانات جمهوریخواه،د

 در اشکال و با مضامين ی در راسای شکل دادن به ائتالفات، تالش های متنوعاز کشور،
 از تالش برای گسترش همکاری ها و اتحاد عمل های رفته و می گيرند،گمختلفی صورت 

 در این مجموعه . تک مضمونی و چند مضمونی گرفته تا تشکيل جبهه حکومتی جایگزین
 می با بی اهميت جلوه دادن شکل حکومت، هم طرحی را می شود دید که ناهمگن و ناهمگون،

 و هم طرحی را که ائتالف استحاله  بگذارد؛زخواهد راه ائتالف با سلطنت طلبان را هم با
در این . مت را دنبال می کندطلبان اپوزیسيون خارج از کشور با اصالح طلبان درون حکو

 بر ی هم ضمن مرزبندی با اصالح طلبان، سلطنت طلبان و مجاهدین خلق، جریاناتميان،
آزادی ها تاکيد می جمهوریت و جدائی دین از دولت و نيز بر برخی از مبانی دمکراسی و 

 .کنند



سياسی و دمکراسی پدیده همگرائی و ميل به همکاری ميان جریانات طرفدار آزادی های 
 و دمکراسی در داخل  اما اگر نتواند به همگرائی و همکاری طرفداران آزادیمثبتی است،

يزه  اگر به تعميم گفتمان دمکراتيک در جنبش توده ای داخل کشور و دمکراتکشور کمک کند،
 اگر هر جریانی خود را سرگرم ارائه پالتفرم بش معطوف به سرنگونی یاری نرساند،کردن جن

خود و دعوت دیگران برای اتحاد و جبهه درست کردن حول آن کند یا بر این باور باشد که از 
 بی تردید جز به تعدد و تکثرپالتفرم رناتيوی در برابر رژیم ایجاد کند،این طریق می تواند آلت

 دموکراسی برای همکاری همه طرفدارن آزادی و. ها و تشدید پراکندگی ها کمکی نخواهد کرد
اخل کشور نيازی است فراگير کردن گفتمان دموکراتيک در جنبش معطوف به سرنگونی در د

 تا خود توده های مردم با آگاهی و اقدام مستقل خود سنگرهای آزادی و مبرم و حياتی،
 راه نفوذ و برای به زیر کشيدن جمهوری اسالمی؛ و ضمن پيکار د،ندمکراسی را بر پا کن

پيشروی همه جریانات و افکار استبدادی و ارتجاعی از نوع والیتی و وراثتی و غيره را سر 
 .کنند

کمونيست ها و نيروهای کارگری در این دوره بحران فروپاشی و بحران آلترناتيو طبعًا وظيفه 
تژیکشان که تالش برای ز یکسو در تکليف ثابت و استرا ا،دارند با احساس مسئوليت

 کنند و  آگاهی و مداخله گری اردوی کار است سخت کوش تر و پيگير تر عملسازمانيابی،
ميان خود برای موثر ساختن این تالش را باز و هموار سازند؛ راه های همگرائی و همکاری 

 به پيوند ادی و دمکراسی مداخله کنند،زو از سوی دیگر با انرژی و ابتکار در پيکار برای آ
ند و به سمت دادن توده جنبش طبقاتی کارگران و زحمتکشان با این پيکار سياسی مدد برسان

 و توده های همسرنوشت با آنان برای فتح دمکراسی و پایه های کارگر، زحمتکش، تهيدستان؛
.  عرصه دلگرم کننده نيستاما متاسفانه وضع در این. ریزی خود حکومتی توده ای یاری کنند

همگرائی ها از محدوده اتحادهای فرقه ای فراتر نمی روند و نمی توانند به گرد آوری نيرو در 
ایران و اتحاد طبقاتی کارگران کمکی بکنند؛ و برای مداخله موثر در پيکار برای آزادی و 

یدئولوژیک با دموکراسی دمکراسی هم عمومًا با کم کاری و در مواردی با اکراه یا با مخالفت ا
 .مواجهيم

سازمان ما با احساس خطر از تداوم خالء  موجود و تأخير بيشتر در بر آوردن نيازهای جنبش 
 وظيفه  دچار سرنوشت شوم دیگری نشود، این جنبشن که برای آ و معطوف به سرنگونی

  ای بر آوردن به سهم خود بر تالش بر در این مرحله حساس و سرنوشت ساز،خود می داند که
 چه در طبقاتی نيروهای کمونيست و کارگری، چه در سطح همکاری ها و اتحاد ،ی آننيازها

 و چه در متن یک جنبش اجتماعی حاد عمل ها برای آزادی و دمکراسیسطح همکاری ها و ات
 .برای گفتمان دمکراتيک و هر شکل موثر دیگری؛ بيفزاید

 
                            


